
 

 
 
 

Szanowni Państwo, 

 

w odpowiedzi na Państwa oczekiwania przygotowałam ofertę 

usług psychologicznych i psychoterapeutycznych dla Państwa 

placówki. W razie pytań zapraszam do kontaktu. Chętnie 

przedstawię Państwu szczegóły podczas bezpośredniego spotkania. 

 

 Łączę wyrazy szacunku, 

 Magdalena Czernek-Malik 

 

O nas 

GROWTH Gabinet Rozwoju Dziecka i Rodziny powstał w 2013 roku w odpowiedzi na 
rosnącą potrzebę uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej mieszkańców 
Podbeskidzia. 

Profil działalności to głównie praca terapeutyczna z rodziną – pomoc psychologiczna 
dzieciom i młodzieży z diagnozą zaburzeń wieku rozwojowego oraz trudnościami 
emocjonalnymi i ich rodzicom, a także psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) osób 
dorosłych przeżywających kryzysy w obliczu trudnych wydarzeń życiowych (np. rozwodu, 
śmierci osoby znaczącej, długotrwałej choroby) oraz dotkniętych takimi zaburzeniami jak 
depresja, fobie, nadmierny lęk, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD, dawniej nerwica 
natręctw), zespół stresu pourazowego, nieradzenia sobie ze stresem oraz innymi 
problemami natury psychicznej powodującymi dyskomfort oraz utrudniającymi 
funkcjonowanie. 
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Nasze usługi 

Zespół GROWTH przygotowany jest do świadczenia takich usług, jak: 

 diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych na podstawie 
klasyfikacji psychiatrycznych ICD-10 i DSM-V, 

 diagnoza kompetencji psychospołecznych i funkcji poznawczych w oparciu 
o standaryzowane testy psychologiczne, 

 diagnoza funkcjonalna dzieci do 6 r.ż. oraz dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną (profil psychoedukacyjny Schoplera PEP-R), 

 terapia integracji sensorycznej (SI) dzieci, 

 terapia behawioralna dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (spektrum 
autyzmu, ADHD i inne) oraz dzieci sprawiających trudności wychowawcze, 

 terapia nastolatków z zaburzeniami emocji i zachowania, 

 psychoterapia poznawczo-behawioralna, 

 terapia par i mediacje rodzinne, 

 warsztaty dla rodziców, 

 szkolenia dla specjalistów z zakresu terapii behawioralnej, pracy z osobą 
z zaburzeniem psychicznym oraz pracy z rodziną dziecka 
z niepełnosprawnością, 

 coaching rozwojowy. 

 

Oferta specjalna 

Istnieje możliwość przygotowania i przeprowadzenia warsztatów dla rodziców 
i/lub szkoleń dla specjalistów na indywidualne zamówienie instytucji partnerskich 
(tzw. warsztaty i szkolenia zamknięte) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Cennik 

Nasze usługi są odpłatne. Z aktualnym cennikiem dla Klientów indywidualnych 
można zapoznać się na stronie www.psychologbielsko.eu/cennik. Dla naszych 
Partnerów ceny ustalane są indywidualnie. 



 

Jak do nas trafić? 

Szanując prywatność naszych Klientów gabinet mieści się w ustronnym miejscu 
Bielska-Białej, blisko stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny, ok. 10 min. jazdy 
samochodem od centrum miasta. 

Dojazd komunikacją miejską liniami 2 i 9, przystanek MZK Żywiecka/Pawia. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszej strony 

na Facebooku: 

www.facebook.com/psychologbielskogrowth 


